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আক্রান্ত
েরাগী সুস্থতার হার বাড়েছ

িনউজ েডক্স : কেরানার অন্যতম হটস্পট চট্টগ্রােম আক্রান্ত েরাগীর
সুস্থ
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বাড়েছ।
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সপ্তােহ সুস্থতার হার প্রায় দ্িবগুণ। তেব সদ্য কােরানামুক্ত হওয়া
েরাগীরা বলেছন দ্িবতীয় ও তৃতীয় বার েটস্ট ছাড়া কেরানা আক্রান্ত
েরাগীেদর সুস্থ েঘাষণা করেল সংক্রমেণর ঝুঁিক আরও বাড়েব।

িসিভল সার্জন কার্যালয় েথেক প্রকািশত তথ্য িবশ্েলষণ কের েদখা
যায়, চলিত মােসর ১১ জুন পর্যন্ত গত আড়াই মােস সুস্থ হেয়েছন ২৯৪
জন। িকন্তু পের এক সপ্তােহ সুস্থ হেয়েছ ২৭৬ জন। সর্বেশষ ১৮ জুন
সুস্থ হেয়েছন ৩২ জন, ১৭ জুন ৫২ জন, ১৬ জুন ২৯ জন, ১৫ জুন ৫৬ জন,
১৪ জুন ৩১ জন, ১৩ জুন ৪০ জন, ১২ জুন ২০ জন, ১১ জুন ১২ জন।

সদ্য কেরানামুক্ত হওয়া সাংবািদক েমা. আকমল েহােসন বেলন, অেনেক
দুই, িতনবার কেরানা পরীক্ষা করার পরও পেজিটভ আসেছ। িকন্তু এখন

একবার কেরানা পেজিটভ আসার পের দ্িবতীয় ও তৃতীয় বার নমুনা
পরীক্ষার সুেযাগ বন্ধ হেয় েগেছ। ফেল এখন সংক্রমণ আরও বাড়ার
আশঙ্কা প্রকট হেয়েছ।

জানা েগেছ, গত ১০ জুন েথেক চট্টগ্রােম দ্িবতীয় ও তৃতীয়বার কেরানা
পরীক্ষা বন্ধ কের েদয় স্বাস্থ্য িবভাগ। এ সংক্রান্ত একিট েনািটশও
েঝালােনা হয় চট্টগ্রােমর নমুনা সংগ্রেহর স্থানগুেলােত। এর আেগ
কেরানা পেজিটভ আসার পর দ্িবতীয়বার নমুনা পরীক্ষার সুেযাগ রাখা
হেলও তৃতীয় নমুনা পরীক্ষার সুেযাগ বন্ধ কের েদয় কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম েজনােরল হাসপাতােলর েমিডিসন িবভােগর িসিনয়র কনসালেটন্ট
ডা. আবদুর রব বেলন, বর্তমােন কেরানা েথেক সুস্থ হেয় ওঠার সব শর্ত
পিরবর্তন করা হেয়েছ। এখন দ্িবতীয় ও তৃতীয়বার নমুনা পরীক্ষা করা
হয় না। একজন েরাগীর যিদ কম উপসর্গ থােক, তাহেল তােক ১০ িদন
পর্যেবক্ষেণ রাখার পের েকােনা সমস্যা না হেল ছাড়পত্র েদওয়া হয়।
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েকােনা সমস্যা না হেল ছাড়পত্র েদওয়া যােব। তেব ১৪ িদেনর জন্য
অবশ্যই েহাম আইেসােলশেন থাকেত হেব।

চট্টগ্রােম নমুনাজট কমােত দ্িবতীয় ও তৃতীয়বার নমুনা পরীক্ষা বন্ধ
রাখার িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়েছ বেল জািনেয় িসিভল সার্জন ডা. েসখ
ফজেল রাব্িব বেলন, কেরানা পেজিটভ হওয়ার পর িচিকৎসা িনেল চার েথেক
পাঁচ িদেনর মধ্েয েতমন েকােনা লক্ষণ না
িবেবচনা করা হেব। তেব কেরানা আক্রান্ত
চাকিরেত েযাগদান করেত দ্িবতীয় ও তৃতীয়
প্রেয়াজন হচ্েছ তােদর িবষয়িট িবেবচনা করা

থাকেল িতিন সুস্থ বেল
যােদর সুস্থ হওয়ার পর
বার েটস্েটর িরেপার্ট
হচ্েছ।

এ সময় সুস্থতার হার বৃদ্িধর কারণ িহেসেব িতিন বেলন, আেগ
হাসপাতােল েরাগী সুস্থ হেল তার িরেপার্ট প্রকাশ করা হেতা। এখন
েথেক েহাম আইেসােলশেন েথেক িচিকৎসা িনেয় সুস্থ হওয়া েরাগীেদর
সংখ্যাও েযাগ করা হচ্েছ। তাই সুস্থতার হার বাড়েছ। বাংলািনউজ

